ערב "נכבה בעברית" יתקיים במבנה של
עיריית י-ם
גלריית "ברבור" ,ששוכנת במבנה של עיריית ירושלים ,מתכוונת לארח את
האירוע המתריס במבנה של העירייה
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האירוע של שוברים שתיקה בגלריית ברבור ,שנה שעברה  //צילום :הרצי שפירא

גלריית ברבור מתכננת לערוך ערב השקה לספר חדש "נכבה בעברית – יומן
מסע פוליטי" ,ב 18-ביוני בגלריית ברבור בשכונת נחלאות בירושלים.
הגלריה נמצאת בנכס השייך לעיריית ירושלים ,ומתוקצב על ידי משרד
התרבות והספורט .בפברואר  2017התחוללה סערה סביב הרצאה של
מנכ"לית "שוברים שתיקה" בגלריית ברבור ,ועיריית ירושלים אף החליטה
על פינוי המבנה והחזרתו לידיה ,דבר שלא קרה עד כה.
בפרסום ברשתות החברתיות ,לקראת אירוע השקת הספר מעורר
המחלוקת ,צוין כי" :המונח 'נכבה' נעדר כמעט לחלוטין מהשיח הציבורי
בעברית בישראל עד ראשית המילניום הנוכחי; כיום זהו מונח שגור וכמעט
טריוויאלי .הספר מתחקה אחר התהליך שאפשר את השינוי ,ומציג
ממצאים מפתיעים ותובנות חדשות בנוגע ליחסם של הישראלים אל הנכבה
ואל זכות השיבה של הפליטים הפלשתינים".
בהזמנה לערב השקת הספר ברשתות החברתיות נכתב כי "לטענת
המחברים ,הנכבה לא הייתה נקודת ההתחלה של תהליך נישול
הפלשתינים משטחי מדינת ישראל של היום ,אלא שיאו .תהליך זה החל עם
ההגירה הציונית לשטחי פלשתין ההיסטורית ,אי אז לקראת סוף המאה
ה 19-ונמשך ברצף עד ימינו .ועם זאת ,לאורך השנים נעשה מאמץ שיטתי
וממסדי להכחיש את התופעה ולהדחיקה .הספר מתאר מאמץ זה בד בבד
עם המאבק הנחוש שנוהל נגדו .בין דפיו גלומה תקווה שהדור החדש של
הישראלים ישתחרר מהתביעה לאדנות בלעדית על הארץ ויכיר באפשרות
של שותפות שווה בין כל תושביה ואוהביה ,ובכלל זה הפליטים
הפלשתינים".

עיריית ירושלים :נפנה לבית המשפט שימנע את
האירוע

בעיריית ירושלים הגיבו באופן נחרץ על ערב השקת הספר" :בהנחיית ראש
העיר ,בכוונת עיריית ירושלים לפנות לבית המשפט בבקשה שייתן צו מניעה
דחוף כנגד קיום האירוע .העירייה מנהלת הליך משפטי לסילוקה של גלריית
ברבור אשר מחזיקה בנכס שלא כדין ובמעמד של פולשת ומשיגת גבול .אנו
רואים בחומרה את השימוש האסור והציני ,שעושה העמותה בנכס העירוני
והעירייה מצפה שבית המשפט ישים סוף להתנהלות המופקרת והמתריסה
של העמותה כנגד החוק והערכים".
שי גליק ,מנכ"ל "בצלמו" ,ציין כי "לא ייתכן שכספי ציבור ישמשו במה
לארגון מסית ,התומך בחרם על ישראל ,קורא לזכות השיבה ואחראי לציון
נרטיב הנכבה השקרי .אני קורא לעיריית ירושלים ומשרד התרבות להפסיק
כל מימון למקום ,המשמש במה להשמצת מדינת ישראל".
בעקבות פניית "ישראל היום" ,שרת התרבות והספורט ,מירי רגב ,שלחה
מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר אביחי מנדלבליט ,בו ציינה כי:
"עד מתי תהיינה ידינו כבולות? לא ניתן להשלים עוד עם הלאקונה
המשפטית ולגלגל עיניים .אבקש דיון מידי בלשכתך כדי לחוקק חקיקה
אפקטיבית לעצור התמיכה בגלריית ברבור ובדומותיה המעלות על
במותיהם 'בירבור פרו פלסטיני' בלתי פוסק".

